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Wesołych Świąt!

 Chyba każde dziecko
czeka na Święta. Mimo
brzydkiej pogody za
oknem, nie może
doczekać się Bożego
Narodzenia i wszystkich
przyjemności z tym
związanych. Czeka na
prezenty, na spotkania
rodzinne i na wolne od
szkoły.
Zapytałem naszych
nauczycieli, czy lubią
grudzień? Wszystkim
pytanym grudzień kojarzy
się z Świętami Bożego

Narodzenia, z
intensywnymi
przygotowaniami i z
rodzinną atmosferą.
Każdy z nas lubi
dostawać prezenty,
dlatego zapytałem
również o prezent, jaki
nauczyciele najbardziej
pamiętają ze swojego
dzieciństwa. Pan Michał
Woźniak, czemu raczej
się nie dziwię, dostawał
bardzo dużo książek
(zresztą sam o nie prosił),
Panią Justynę Skrzyńską

najbardziej ucieszyła lalka
Barbie oraz śpiwór, który
potrzebowała na wyjazdy.
Panią Jolę Jurkiewicz
bardzo ucieszyło pianinko,
na którym mogła sobie
brzdąkać. Pani Jolanta
Staszewska nie
przypomina sobie
jakiegoś super prezentu,
ale pamięta atmosferę
przy świątecznym stole.
Ciekawe jaki prezent Wy
najbardziej pamiętacie i o
jakim teraz marzycie?
Święta nie istnieją

bez wzajemnych życzeń.
Nasi Kochani nauczyciele
życzą nam między innymi
uśmiechu, życzliwości,
cierpliwości, radości,
spokoju, pogody ducha,
szczęścia z bycia razem,
wyciszenia się,
wspólnego kolędowania,
samych dobrych ocen,
śniegu i wymarzonych
prezentów. Dziękujemy
bardzo i myślę, że każdy
z nas życzyłby innym
tego samego a może i
jeszcze więcej.  

Tekst i rysunek:
Jan Górecki 
kl. V a
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Spotkanie

               Pewnego
zimnego dnia pilot
Pirx miał wyruszyć
statkiem
kosmicznym w
podróż na Mirandę -
księżyc Urana. Miał
wziąć udział w
konferencji  na temat
zaśmiecania
kosmicznych
szlaków
spowodowanego
niedbalstwem
astronautów.
Spakowawszy swoje
rzeczy do wielkiej
torby, Pirx udał się
na  wysłużony
kosmodron. Wsiadł
do przestarzałej
rakiety, która bardzo
hałasując i trzęsąc
się, z trudem
wystartowała.
               Gdy był już
na wysokości Marsa,
spojrzał na wskaźniki
paliwa. Brakowało
mu miliona litrów. Z
ilością paliwa, jaką
dysponawał w
zbiornikach, nie
doleci do celu.
Będzie musiał się
gdzieś zatrzymać i
uzupełnić zapasy.
Leciał tak już trzy
dni. Doleciał na
wysokość Jowisza.
Wtedy w rakiecie
zapaliła się kontrolka
paliwa. Zwolnił
prędkość pojazdu

do 11000km/s.
Próbował nawiązać
połączenie radiowe
ze stacją kosmiczną
na Ziemi. Gdy tego
dokonał, powiedział,
że ma za mało
paliwa i zapytał,
dlaczego taki  błąd
wystąpił?
Odpowiedziano mu,
że obsługa
sprzątająca
niechcący zrobiła
małą dziurkę w
zbiorniku paliwa i
zakleiła ją potem łatą.
Paliwo kapało więc z
rakiety, stąd jego
szybki brak. Pilot
leciał już na samych
oparach. Znajdowł
się nad Callisto.
Postanowił na nim
wylądować. Założył
grubszy skafander i
wyszedł na
powierzchnię
księżyca.
Spacerował po
mieniącej się
kolorami powierzchni
tego ciała
niebieskiego. Wszedł
do małej groty.
Zobaczył tam
przebłysk światła i
usłyszał
skwierczenie.
Podszedł dalej.
Okazało się, że w
grocie był dziwny
robot, który robił
posiłek.

Robot smażył na
burgundowym piasku
z dodatkiem oleju z
pobliskich roślin,
czarne połyskujące
śrubki. Pirx zapytał
robota w języku
akterolskim, co on
właściwie robi.
Usłyszał, że będzie
uczta i gość może
się do niej
przyłączyć. Pilot nie
miał wyboru. Usiadł
w zagłębieniu w
podłodze (roboty tam
spożywały posiłki)
razem z innymi
domownikami.
Roboty miały
gąsienice zamiast
nóg, a zamiast
otworów gębowych -
małe taśmociągi.
Mieszkańcy
dodatkowo moczyli
śrubki w smarze i
pruszyli opiłkami
metalu - neodymu,
popijając zamrożony
radon - radioaktywny
gaz. Pirx nie jadł
niczego, co mu
proponowały roboty.
Przyniósł z rakiety
spaghetti w puszce i
otworzywszy ją
dołączył do uczty.
Potem mieszkańcy
tego księżyca
oprowadzili go po
swojej okolicy.
Dotarli do sklepu z
żywnością i pilot

zobaczył tam
różnorakie artykuły
spożywcze:
pojemnik wypełniony
zamrożonym gazem,
paluszki z wielkich
ołowianych wierteł,
płatki śniadaniowe ze
sprasowanego i
zastygniętego smaru
z dodatkiem złota i
platyny w kształcie
gwiazdek. W takiej
paczce można było
znaleźć specjalny
bon, który dawał 50%
zniżki na kupno
cukierków z
radioaktywnego
metalu - lorensu z
dodatkiem
zabarwionej na
niebiesko cyny z
dużą ilością ołowiu.
Kiedy zmęczeni
wrócili do groty, Pirx
dokładnie oglądał
pozostałe śrubki i
stwierdził, że olej z
roślin to bardzo
skondensowane
energetycznie paliwo
potrzebne mu do
rakiety. Poszedł więc
do sklepu i kupił
dwudziestolitrową
butelkę z
wyciśniętym olejem
z roślin. Wlał go do
rakiety i włączył
silniki. O dziwo,
maszyna
wystartowała  bez
żadnych problemów.

Paliwa wystarczyło
na dotarcie do
najbliższej stacji. Na
niej  Pirx  ponownie
zatankował i
skierował się na
Mirandę. Leciał tam
przez dwa dni. Gdy
był już w jej pobliżu,
zniżył się i przystąpił
do fazy lądowania.
Po szczęśliwym
zakończeniu lotu
prędko udał się do
sali konferencyjnej.
Ledwo zdążył na
spotkanie. Usiadł w
fotelu i słuchał
wykładu
 przewodniczącego
konferencji na temat
zanieczyszczania
kosmosu. Po
wykładzie pilot dotarł
 do stacji paliw na
Mirandzie i
zatankował paliwo na
lot powrotny na
Ziemię. Leciał na nią
tydzień. 
               Na Ziemi
zameldował się u
szefa. Opowiedział
mu o swojej podróży
i okazało się, że
dotychczas nie
wiedziano o żadnym
życiu na Mirandzie.
Pilot dostał za te
przypadkowe
odkrycia Order
Międzygwiezdny. 
               Pirx był
dumny ze swej

sławy, został
przyjęty na
Akademię
Kosmiczną, by
uzyskać doktorat
pilota kosmicznego.
Po jej ukończeniu
odbył wielką
pięcioletnią podróż
Drogą Mleczną.
Przeleciał sto sześć
lat świetlnych. 
               Często
wyruszał potem wraz
z załogą na różne
loty kosmiczne, by
odkrywać nowe
galaktyki.

Pola Jakubowicz
kl. VI a
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W imieniu Przyrody

Szafka z naszej klasy

Kochani!

Postanowiłam napisać ten list, ponieważ występuje globalne ocieplenie
klimatu. To znaczy, że temperatura wzrasta o 2 lub 1 stopień Celsjusza co
5-6 lat. Bardzo chciałabym, abyście coś dla mnie zrobili, a mianowicie
przestali produkować tyle dwutlenku węgla. Możecie temu zapobiec
zamykając kopalnie odkrywkowe, ograniczając wycinkę lasów, której celem
jest sadzenie palm olejowych oraz wykorzystując energię odnawialną. Są też
inne zagrożenia, mianowicie topniejące lodowce, które zalewają miasta oraz
wsie, co powoduje wielkie straty. Dużym problemem jest również bezmyślne
wycinanie lasów, zwierzęta nie mają schronienia ani pożywienia. Codziennie
na całej kuli dochodzi do wymierania organizmów żywych, niekiedy
bezpowrotnie wymiera jakiś gatunek roślin lub zwierząt. Bardzo dużo
dwutlenku węgla trafia do atmosfery poprzez wypalanie lasów. Wielkie farmy
krów, których najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych generują olbrzymie
ilości metanu do atmosfery. Metan jest również gazem cieplarnianym, więc
przyczynia się do zmiany klimatu. Współczesny człowiek korzysta z
samochodu, niekiedy nawet dwa, trzy samochody przypadają na jedną
rodzinę, co za tym idzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone.
Na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, że tylko od Was zależy los
naszej planety. Każdy może przyczynić się do poprawy naszego
środowiska, zmienić swoje postępowanie i zadbać o atmosferę. Apeluję do
Was wszystkich, co z tym zrobicie, nie wiem.

Pozdrawiam,
Przyroda

PS Mam nadzieję, że mi pomożecie, wierzę w Was :)
                                                                                       Jakub Kończak
                                                                                       kl. V a

W Dzień Chłopaka
byłem w szkole.
 Dostaliśmy nową
szafę od pana
burmistrza Rumi. Po
lekcjach
postanowiłem wejść
do tej szafy,
ponieważ bawiłem
się z Kacprem w
chowanego. Kacper
domyślił się, że
jestem w szafie.
Kiedy ją otworzył

- wrzasnął:
- Aaaaaa!
- O co chodzi
Kacper? - zapytałem
grubym głosem.
- Znasz moje imię?!-
wyjąkał Kacper.
- Zwariowałeś?
Oczywiście, że tak!
Jestem Iwo.
- Od kiedy jesteś
smokiem? - spytał
Kacper.

Rzeczywiście,
popatrzyłem na moje
ręce i zamiast nich
miałem skrzydła
smoka.
- Łał! - krzyknąłem.
Wyglądałem jak
Smok Diamentowy z
kart Invizimals.
Rozpierała mnie
olbrzymia energia i
odwaga.
- Chcesz się
przelecieć?

- zapytałem Kacpra.
- Jasne!-wykrzyknął
Kacper.
Lataliśmy i
podziwialiśmy
widoki.
Wystartowaliśmy ze
szkolnego boiska.
Lecieliśmy nad
Rewą, wzdłuż plaży.
- Hej! Jak się masz?
- powiedziałem do
kite-surfera po mojej
prawej. Odpowiedział

tylko przestraszoną
miną.
- Ciekawe czy
umiesz ziać ogniem?
-  zastanawiał się
Kacper.
Z zadowoleniem
dmuchnąłem w
morze. Z wody
uniosła się biała
chmura. Rozbawieni
wróciliśmy do
szkoły. Wszedłem
do szafy. Kiedy z

niej wyszedłem
byłem już
normalnym
chłopcem.

Iwo Krośnicki
kl. IV a
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Straszny dwór - recenzja

W listopadzie
pojechałam z
rodzicami do
Warszawy, gdzie
miałam przyjemność
obejrzeć w Teatrze
Narodowym,
najsłynniejszą polską
operę – czyli
„Straszny Dwór”
Stanisława
Moniuszki.
To była moja
pierwsza opera jaką
widziałam i na
początku nie do
końca wiedziałam
czego się
spodziewać. Mama
wyjaśniła mi, że
opera to
przedstawienie
teatralne w którym
muzyka współdziała
z akcją dramatyczną
( czyli –librettem ;-)),
a aktorzy – śpiewacy
– swoje role
śpiewają. W drodze
do Warszawy mama
opowiedziała mi
trochę o „Strasznym
Dworze”, wiedziałam
więc że to jedna z
najsłynniejszych
polskich oper, której
akcja rozgrywa się w
szlacheckim dworku,
w którym podobno
straszą dwie stare
ciotki z portretów. 
Już po wejściu do
Teatru Narodowego
czułam się jakbym

weszła do zupełnie
innej bajki. Ogromne
wrażenie zrobiły na
mnie piękne wnętrza
i ogromna sala
operowa, która tak
się składa nosi
właśnie imię
Stanisława
Moniuszki.
W końcu wreszcie
przygasły światła i
orkiestra zaczęła
grać. Kiedy uniosła
się kurtyna
zobaczyliśmy scenę
w koszarach, gdzie
żołnierze po
zakończeniu wojny
zbierają się do
domów. Trochę się
zdziwiłam, ponieważ
mama opowiadała mi
że akcja „Strasznego
Dworu” toczy się w
dawnych czasach, a
tu widok był całkiem
współczesny. Gdy
spojrzałam
zdziwiona, mama po
cichu mi wyjaśniła że
reżyser przeniósł
akcję opery do lat 20-
tych XX wieku.
Muzyka od pierwszej
chwili wpadła mi w
ucho.  Akcja opery
też rozwijała się
całkiem ciekawie. 
Tak oto dwaj bracia
Stefan i Zbigniew, po
zakończeniu wojny,
wracają do
rodzinnego dworku.

Ponieważ czasy są
niebezpieczne i
może zdarzyć się
kolejna wojna,
postanawiają zawsze
być gotowi do walki
w obronie ojczyzny i
nigdy się nie ożenić.
Do dworu w którym
mieszkają
przyjeżdża ich
ciotka, która znalazła
dla nich kandydatki
na żony. Ciotce
niezbyt podoba się
postanowienie braci i
kiedy oni informują ją
że wybierają się do
Miecznika - starego
przyjaciela ich ojca,
który mieszka w
Kalinowie, ciotka
opowiada im
straszną historię
przeklętego podobno
dworu. Pędzi potem
ile sił do Kalinowa,
gdzie Miecznikowi
opowiada, że Stefan i
Zbigniew to tchórze i
boją się wszystkiego.
Słyszą to córki
Miecznika, które z
pomocą Skołuby i
plączącego się po
dworze Damazego,
postanawiają zakpić i
chłopaków i trochę
ich nastraszyć.
Wieczorem kiedy idą
spać, Skołuba
opowiada im o
duchach dwóch
prababek,

straszących we
dworze, które
podobno schodzą z
portretów kiedy stary
zepsuty zegar,
obudzi się i wybije
północ. Bracia,
którzy od pierwszej
chwili zakochali się w
pięknych córkach
przyjaciela ojca,
postanawiają rano
opuścić dwór, żeby
nie złamać danego
sobie przyrzeczenia.
Kiedy zegar bije
północ, portrety
zaczynają się
ruszać. Bracia
jednak odkrywają
podstęp, bo łapią
Damazego, który
ukrył się w zegarze.
Rano cała sytuacja
się wyjaśnia, kiedy
Miecznik wyjaśnia
chłopakom, że
wszyscy w okolicy
mówią o jego dworze
„Straszny” ponieważ
wszystkie panny
które w nim
mieszkają słyną z
urody i pierwsze
wychodzą za mąż.
Ostatecznie
wszystko kończy się
dobrze i Stefan i
Zbigniew, porzucają
swoje przyrzeczenie
i zaręczają się z
córkami Miecznika.
Z  przyjemnością
muszę powiedzieć

że opera bardzo mi
się podobała.
Wspaniała muzyka,
piękne głosy
śpiewaków…. Kiedy
Stefan zaśpiewał arię
pt. „Matko moja miła”
miałam dreszcze na
plecach (prawie jak
Ania z zielonego
Wzórza ;-) ).
Scenografia i
kostiumy były
fantastyczne i wcale
mi nie
przeszkadzało, że
były prawie
współczesne.
Wspaniała była
końcowa scena
kiedy balet, ubrany w
biało czerwone stroje
tańczy mazura. 
Z niecierpliwością już
czekam na kolejny
wyjazd do Teatru
Narodowego do
Warszawy. Tym
razem wybieram się
w marcu na operę
Mozarta
„Czarodziejski Flet” –
z czego na pewno
zdam Wam relację.

Karolina Szymańska
kl. V a
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